Prislista för Sommarhemmet i Domsjö
Information

Pris

Antal

Summa

1 Hyra Sommarhemmet en dag 08.00-22.00

I hyra ingår kök, porslin, högtalare
med mikrofon, bildkanon

1500 kr

0 kr

2 Hyra Sommarhemmet en kväll 17.00-22.00

I hyra ingår kök, porslin, högtalare
med mikrofon, bildkanon

700 kr

0 kr

3 Övernattning per person/ett dygn

Gäller om man sover inne, i tält, i
husvagn mm

100 kr

0 kr

4 Övernattning för skolklass och idrottsföreningar/
ett dygn

Max 30 personer och max 2 dygn.
Utöver 30 personer +100 kr per
person

2000 kr

0 kr

5 Kaﬀe/Te med kaka och kanelbulle per person

Framställning och diskning ingår

55 kr

0 kr

6 Kaﬀe/Te med smörgås per person

Framställning och diskning ingår

70 kr

0 kr

7 Hyra stora ljudanläggningen uppe (festsalen)

Mixerbord, Bose PA-högtalare, två
mikrofoner samt en instruktion/
handhavande ingår

500 kr

0 kr

8 Hyra stora ljudet utomhus

Mixerbord, Bose stora högtalare, två
mikrofoner, en akustisk gitarr samt
en instruktion/handhavande ingår

1500 kr

0 kr

9 Hyra utegrillar, stora wokar, gasgrill, rök, liten
pizzaugn

Ved, gasol, grillkol, rengöring samt
en instruktion/handhavande ingår

2000 kr

0 kr

10 Framtagning av bord och stolar per plats
(festsalen)

10 kr

0 kr

11 Borttagning av bord och stolar per plats
(festsalen)

10 kr

0 kr

400 kr

0 kr

12 På förfrågan. Hjälp av personal per timme/
personal

Exempelvis dukning, diskning,
servering etc. Enligt önskemål

13 Uthyrning av mobila bord per dygn. Efterföljande
dagar halva priset

6 platser per bord. Skall återlämnas i 60 kr
samma skick som vid hämtning

0 kr

14 Uthyrning av mobila sittbänkar per dygn.
Efterföljande dagar halva priset

3 platser per bänk. Skall återlämnas
i samma skick som vid hämtning

0 kr

30 kr

Summa
Datum

Tid

0 kr
Anteckning

Ankomst/hämtning
Avfärd/återlämnande
Ansvarig hyrarstagare

Privatpersoner betalar i förskott

Vi har swish

Namn
Org nr:

Sommarhemmet

Referens:

1230537365

Adress
Telefon
E:post

Härmed godkänner jag ovanstående uppgifter samt godkänner jag Sommarhemmets regler. Reglerna kan läsas på vår
hemsida, www.sommarhemmet.se
Alternativt kolla med vår vaktmästare hur ni kan få del av reglerna. Lars Lundgren 070-68 10 700. Hyreskontraktet upprättas
i två exemplar. Ett till hyresgästen och ett till IOGT-NTO Höga Nord. Underskrifter kan ske vid hyrestillfället eller bekräftas
via e:post
Kontant
Swish
Faktura
Datum……………………………….. Namnunderskrift……………………………………………………………………………..
Namn förtyligande……………………………………………………………………………
——————————————————————————————————————————————————————Kvittens IOGT-NTO Höga Nord

Namnunderskrift ………………………………………………………………………………
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